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Høring - NOU 2005:8 :  Likeverd og tilgjenge lighet

Vi viser til brev fra Justisdepartementet av 7. juli 2005, og NTNU vil med dette komme med
høringsuttalelse til NOU 2005:8: Likeverd og tilgjengelighet. NTNU innser at en eventuell
antidiskrimineringslov kan ha store konsekvenser for hvordan utdanningsinstitusjonene utformer
læringsmiljøet, og for hvilken plikt lærestedene har til å legge til rette for studenter med ulike
funksjonsnedsettelser. NTNU vil uttale seg om de deler av loven som har betydning for høyere
utdanning, og vil derfor understreke følgende punkter:

1. NTNU støtter forslaget om en egen lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt
funksjonsevne. Til tross for mye godt arbeid, er det langt igjen til at funksjonshemmede er
inkludert i det norske samfunn. Det gjelder også innen høyere utdanning, og en lov kan bidra til å
gjøre utdanning tilgjengelig for alle. NTNU vil samtidig understreke at en antidiskrimineringslov
lett vil f et preg av  særlov for de som er annerledes.  Prinsippene om universell utforming er
ment å bygge et samfunn som i størst mulig grad er tilgjengelig for alle. En særlov på feltet kan
stå i et motsetningsforhold til tanken om universell utforming. NTNU mener det er behov for en
antidiskrimineringslov, fordi frivillige tiltak i for liten grad har lykkes.

2. NTNU ønsker å understreke betydningen av § 9 i lovteksten (Plikt til generell tilrettelegging -
universell utforming) hvor det heter at "Offentlig virksomhet skal arbeide aktivt og målrettet for å
fremme universell utforming innenfor virksomheten". NTNU ønsker å legge utdanningstilbudet
til rette for alle, og ser at universell utforming er et gode for alle studenter. Forhåpentligvis vil
kravet om å arbeide "aktivt og målrettet" styrke arbeidet med å implementere Universitets- og
høgskolelovens § 4-3 (om læringsmiljø), hvor utdanningsinstitusjonene pålegges å utforme
læringsmiljøet etter prinsipper om universell utforming.

3. Lovens § 10 om plikt til individuell tilrettelegging inkluderer universiteter og høgskoler (ved at
institusjonene far plikt til å foreta rimelig individuell tilrettelegging), mens lovens § 11 omhandler
universell utforming av bygg og anlegg. NTNU er enig i at individuell tilrettelegging er
nødvendig, men er bekymret for at universiteter og høgskoler kun skal forholde seg til begrepet
universell utforming når det gjelder bygg og anlegg. Vi vil unngå at alle andre områder (IKT,
undervisning, informasjon med mer) blir sett som områder hvor man kun behøver å legge

Postadresse Besøksadresse Telefon +47 73 59 52 80 Side I av 2
NO-7491 Trondheim Høgskoleringen  I Telefaks +47 73 59 52  37høringsuttalelse nou 2005_8, likeverd og  tilgjengelighet.do

Org. nr. 974 767 880

Rektor

JUSTISDEPARTEMENTET

2 3  DES 2005
SAKSNti,: Z -OO O Qo

AVC/1QW/R?EH; 1.5ZAI / EO /  \-\
DDK.N,q

CA
A60002:



individuelt til rette, og at det ikke skal satses på inkluderende løsninger og universell utforming
som hovedløsning innenfor disse områdene. Dette vil redusere tilgjengeligheten til høyere
utdanning.

4. NTNU støtter i hovedsak § 11 om plikt til universell utforming av bygg og anlegg mv. Plikten til
universell utforming bør vurderes utvidet til også å gjeldet IKT og samferdsel.

5. NTNU ser behovet for  sanksjoner i forbindelse med en eventuell antidiskrimineringslov, for å
sikre at loven  far nødvendig  slagkraft. NTNU er usikker  på hvilke sanksjonsmuligheter som er
aktuelle innenfor høyere utdanning,  og dette bør utredes nærmere. Et mulig alternativ er å
overlate dette  ansvaret til NOKUT.

Med vennlig hilsen
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Torb,jØrn Dige es
Per Ivar Maudal

Universitetsdirektør
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